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Вступ. Світовий досвід реалізації пріоритетних напрямів розвитку національних економік 
підтверджує найвищу ефективність інноваційної моделі, у межах якої прогресивні 
трансформації виникають і поширюються в різних площинах – предметних, функціональних, 
ресурсних та ін. Інноваційна активність економічних суб’єктів країн, що здатні забезпечити 
такий прогрес, потужно впливає не тільки на економічне зростання, а й на формування 
конкурентного суспільства, перетворюючись при цьому на інтегрований чинник 
збалансованого розвитку національної економіки в цілому. Критично важливою умовою 
створення підприємствами довгострокових конкурентних переваг на ринку інноваційних 
товарів є вміле застосування теоретичних моделей та бізнес-технологій сучасного маркетингу. 
При цьому проблема вдосконалення маркетингової діяльності на ринку інноваційних товарів 
актуальна не лише в контексті реалізації корпоративних інтересів національного бізнесу, а й з 
погляду конструктивного впровадження моделі інноваційного розвитку економіки України. 

Фундаментальні дослідження представлені наробками класиків економічної теорії А. 
Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, Е. Бем-Баверка, Дж. Мілля. Їхні ідеї та вихідні наукові положення 
були доповнені теоретичними та емпіричними розробками М. Абрамовица, Л. Вальраса, Е. 
Денісона, В. Джевонса, Д. Кейнса, А. Маршала, Д. Сахала, Р. Солоу, Р. Фостера. Ці дослідження 
сприяли появі нового напряму в економічній теорії – вивчення закономірностей інноваційного 
розвитку, результатом якого є досить швидкий розвиток широкого спектру маркетингових 
проблем стратегічного управління. 

Дослідженням питань створення інноваційних товарів та провадження інноваційної 
діяльності суб’єктів господарювання займається ряд відомих вітчизняних науковців, серед 
яких можна виділити праці: Войчака А. В., Балабанової Л. В., Пилипчука В. П., Ілляшенка С. М. 
Капдаша В., Петровича Й. М. 

Під інноваціями (англ. “innovation” – інновація, нововведеня, новизна) розуміють об'єкт, 
впроваджений в виробництво в результаті проведення наукового дослідження чи зробленого 
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відкриття, який якісно відрізняється від попереднього аналога [2]. Інновації включають в себе 
не лише технічні та технологічні розробки, але й усі зміни, що сприяють поліпшенню 
діяльності підприємства(нові товари, нові послуги, нові сприятливі умови для клієнтів і т. д.)[3] 

Постановка завдання. Наукова робота має за мету дослідити шляхи виведення на ринок 
та просування на ньому інноваційних товарів на прикладі мобільних телефонів бренду Apple 
iPhone, окреслити передумови популярності даного бренду та істотних продажів у різних 
країнах. 

Результати. Успішна діяльність фірми на ринку перш за все залежить від ступеня її 
інноваційної діяльності. Саме розробка та впровадження на ринок нових товарів або їх 
модифікація забезпечує для підприємства стійкі конкурентні переваги та дозволяє більш 
повно та краще задовольнити потреби споживачів. Але для успішної реалізації на ринку 
товарних інновацій необхідно дослідити стан та структуру попиту, знати смаки та уподобання 
споживачів. 

 Питання вибору товарів для виробництва та реалізації постає перед кожною фірмою. 
Виробник працює для споживача, тому насамперед потрібно знати смаки споживачів. Саме про 
це Лі Якокк сказав: «Коли є гарний продукт, вам не потрібно бути гарним маркетологом» [4]. 
Цим девізом скористалася фірма Apple та випустила мобільний телефон « Iphone 6 Plus», який 
завоював 41% ринку смартфонів в США [5]. Дослідницька компанія KantarWorldpanel COMTECH 
(Лондон,Велика Британія) опублікувала звіт, згідно з яким в США в період з вересня по жовтень 
2015 року 41% продажів всіх смартфонів (з англ. smart — розумний, і англ. phone — телефон)  
припадає на 5,5-дюймовий iPhone 6 Plus. Результати опитувань показали, що 58% покупців 
iPhone 6 Plus вибрали даний апарат через збільшену діагональ дисплею. За запевненням Kantar 
Worldpanel COMTECH, продаж iPhone 6 Plus складають 10% від загального обсягу продажів 
смартфонів в період з серпня по жовтень 2015 року, що набагато більше в порівнянні з 2% за 
той же період 2014 року. 

Опитування також показало, що серед усіх споживачів, що купили iPhone 6 або iPhone 6 
Plus, тільки 9% є колишніми користувачами Android-пристроїв, які вирішили перейти на IOS.  

Основним конкурентом за смаки користувачів мобільних телефонів Apple iPhone є фірма 
Samsung,яка запропонувала свою альтернативу – мобільний телефон Galaxy Note 4 (2015р.), яка 
занадто сильно затримала початок продажів, тому популярність даного апарату оцінити не 
вдалося. Проте Apple змогла всього за допомогою одного пристрою захопити практично 
половину ринку смартфонів в США. Таким виробникам на ринку мобільних телефонів як 
Samsung, LG, Google та іншим компаніям, що пропонують смартфони з великою діагоналлю 
дисплея, потрібно постійно шукати такі шляхи завоювання ринку, які б суттєво допомогли 
протистояти Apple [6]. 

Варто зазаначити, що iPhone 6 та iPhone 6 Plus вийшли на ринок 9 вересня 2014 року, проте 
Apple продала їх уже більш ніж 20 млн.шт. У перші три дні продажів iPhone 6 Apple продала цих 
пристроїв на суму, яка в еквіваленті складає близько 10 млн. грн. Порівняльна таблиця 
основних параметрів двох пристроїв наведена нижче. 

Таблиця 1 
ПОКАЗНИКИ ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ  

APPLE IPHONE 6 ТА APPLE IPHONE 6 PLUS 
Показники Apple iPhone 6 Apple iPhone 6 Plus 

Початкова ціна за контрактом  200-400 $  300-500 $ 
Тип Смартфон, комунікатор Фаблет 

Розміри 138,1×67×6,9 мм 158,1×77,8×7,1 мм 
Вага 129 г 172 г 

Вартість 1 телефона у грн. на 
даний час 

14900 17900 

Процесор  Apple А8 Apple М8 
Екран  4,7 дюйма 1334×750 5,5 дюйма 1920×1080 

 
У своєму першому звіті Apple не надала розбивку продажів окремо по iPhone 6. Але було 

очевидно, що запаси першого для компанії фаблет вичерпалися швидше. Попит на iPhone 6 теж 
був нижчим. За даними агентства Fiksu, частка iPhone 6 склала 1,82% від загального числа 
помічених в Інтернеті «айфонів». Тобто, 8,7 з 10 млн. нових iPhone - це iPhone 6. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
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Нещодавно статистика обох фірм оновилася. За даними Fiksu, iPhone 6 прочитується вже 3,69% 
від помічених в Інтернеті iPhone. Співвідношення скоротилося від 3,5 до 1, але в абсолютних 
числах звичайний iPhone 6 знову обійшов. Кількість iPhone 6 виросла на 1,87%. Схожі дані дає і 
Mixpanel - 5,45 відсотка для 4,7-дюймового iPhone 6 (+ 2,23%) і 1,24 відсотка. Таку динаміку 
зображенно на рисунку 1. 

 
РИС.1. ДИНАМІКА ПРОДАЖІВ APPLE IPHONE (З 18.09.2014Р ПО 06.10.2014Р) 

 
За даними рис.1 видно, що Apple вже продала більше 21 млн iPhone 6. За два тижні (з 

18.09.14 по 06.10.14) iPhone 6 став найпопулярнішим iPhone серед всіх представлених на ринку. 
Варто зазначити, що Apple і на даний час представляє на ринку для користувачів не лише 
інноваційні товари, але й попередні моделі Apple iPhone, які теж мають своїх прихильників. У 
2013 році за 14 днів iPhone 5s і iPhone 5c становили 2,43% користувачів бази iPhone. У 2014 р. за 
той же час у Apple iPhone 6 і Apple iPhone 6Plus – вже 4,7%, тобто в два рази більше [7]. 

Проте, вартість акцій Apple на момент закриття торгів знизилася на 2,16$ (-1,9%) по 
відношенню до попереднього дня і склала 110,15$. Аналітики відзначають, що це найбільш 
великий спад вартості акцій компанії під час презентації нових пристроїв з моменту анонсу 
iPhone 5C і iPhone 5S в 2013 році, коли акції впали на 2,3%. 

 

 
 
 

Зниження вартості акцій Apple на тлі анонсу нових продуктів не покращувало ринкової 
ситуації. У черговий раз інноваційний статус компанії був поставлений під сумнів через 
відсутність проривних ідей [8]. 

Дата 

Відсоток 

продажів 

$ 

Час 

РИС 2. СПАД ВАРТОСТІ АКЦІЙ APPLE 
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Варто наголосити, що в компанії Apple в якості«продажів» враховується загальна вартість 
поставок у доларах. Під кількістю поставленої продукції мається на увазі не продажі 
користувачам, а поставки реселлерам (кількість проданих пристроїв Apple є комерційною 
таємницею фірми до чергового квартального звіту). Науковці вважають, що реселлер (від англ. 
resell – перепродавати) – це людина, яка перепродає послуги третьої особи. Отже, інформація 
про 10 мільйонів«проданих» iPhone не означає, що пристрої дійшли до кінцевих споживачів. 
Гіпотетично існує ймовірність того, що частина мобільних телефонів ще зберігається на складі. 
Журналіст Forbes Чак Джонс опублікував наступну діаграму, представлену на рис.3. 

 
РИС.3. ДИНАМІКА ПРОДАЖІВ ТОВАРІВ APPLE IPHONE 

 

За даними KantarWorldpanelComTech, більше половини смартфонів у США – це iPhone. 
Apple вдалося зайняти гідну ринкову нішу, особливо вражає ця цифра у порівнянні з даними 
2013 року – 53% .Збільшення питомої ваги на ринку сматфонів Apple iPhone обумовлене 
неймовірно високим попитом на iPhone 5 незважаючи на всі можливі недоліки і проблеми 
пристрою, про які наголошують конкуренти. Таким чином, можна сміливо сказати, що всупереч 
різним змінам в компанії, падінню акцій компанії зокрема, Apple впевнено тримається на плаву 
і продовжує завойовувати нові ринки збуту.  

Нещодавно найбільший швейцарський фінансовий холдинг UBS Group AG опублікував таку 
статистику: щоб придбати собі iPhone середньостатистичному мешканцю Цюріху достатьно 
працювати близько 21 години. А жителю Києва для покупки цього інноваційного товару 
потрібно працювати близько 627 годин (у 31 раз більше!). 

 
РИС.4. МОЖЛИВІСТЬ ПРИДБАТИ IPHONE 6 У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

  
Висновки. Провівши дослідження, можна констатувати, що iPhone 6 та iPhone 6 Plus 

відповідають смакам споживачів, а тому користуються великою популярністю та неймовірним 
попитом, хоча й тримають високу ціну. Проте перспектива завоювання цими пристроями 

Різновиди 

Кількість 

телефонів, млн 

Кількість годин 

Міста 

http://www.kantarworldpanel.com/Global/News/Apple-achieves-its-highest-ever-Smartphone-share-in-US
http://ukrainianiphone.com/22/09/2012/85496
http://ukrainianiphone.com/29/09/2012/85885
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вітчизняного ринку наразі не є втішною, адже висока ціна смартфонів є непосильною для 
більшості українців. 
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СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
 

Анотація. Стаття присвячена теоретичним аспектам розвитку поняття соціальний інтелект, 
аналізується його сутність та зміст в роботах різних вчених. В роботі показано, що спільним для різних 
підходів є розуміння соціального інтелекту як такого психологічного феномену, який включений в 
процес взаємодії людини з соціальним оточенням та, певною мірою, визначає успішність соціального 
функціонування. Найчастіше визначення поняття соціальний інтелект відбувається за допомогою тих 
або інших когнітивних здібностей. Значна увага приділяється опису пізнавальних механізмів 
соціального інтелекту та його місця в структурі інтелектуальних здібностей та соціальної 
компетентності.  

Соціальний інтелект має складну структуру, яка визначається не менш ніж трьома факторами, а 
саме, когнітивним, регуляторним та поведінковим. 

Ключові слова: соціальний інтелект, когнітивні здібності, поведінка. 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ СТРУКТУРЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Аннотация. Статья посвящена теоретическим 
аспектам развития понятия социальный интеллект, 
анализируется его суть и содержание в работах разных 
авторов. В работе показано, что общим в различных 
подходах является понимание социального интеллекта 
как такого психологического феномена, который 
включен в процесс взаимодействия человека с 
социальным окружением и, в некоторой мере, 
определяет успешность социального 
функционирования. Наиболее часто понятия 
социальный интеллект определяется с помощью тех 
или других когнитивных способностей. Значительное 
внимание уделяется описанию познавательных 
механизмов социального интеллекта и его места в 
структуре интеллектуальных способностей и 
социальной компетентности. 

Социальный интеллект имеет сложную структуру, 
которая определяется не менее чем тремя факторами, а 
именно, когнитивным, регуляторным и поведенческим.  

Ключевые слова: социальный интеллект, 
когнитивные способности, поведение. 

 

THE MODERN UNDERSTANDING OF THE 
STRUCTURE OF SOCIAL INTELLIGENCE 

Abstract. The article is devoted to 
theoretical aspects of the development of the 
concept of intelligence social, analysis of the 
essence and content of the existing in the views 
various authors’. 

Understanding of social intellect of the as 
such psychological phenomenon, that is included 
in the process of co-operation of man with social 
surroundings and, up to a point, determines 
success of the social functioning is general in 
different approaches. Most frequent 
determination of concept a social intellect takes 
place by means of those or other cognitive 
abilities. Considerable attention is spared to 
description of cognitive mechanisms of social 
intellect and his location in the structure of 
intellectual abilities and social competence. 

A social intellect has a complex structure 
that is determined no less than by three factors, 
namely, cognitive, regulator and behavior. 

Key words: intelligence social, cognitive 
abilities, behavior. 
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